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Atividade Econômica em 2019 

O Índice de Atividade Econômica para o Brasil caiu 0,4% em janeiro de 2019, quando comparado ao mês 

imediatamente anterior, na série livre de efeitos sazonais, conforme dados do Banco Central (BACEN). 

No acumulado dos últimos 12 meses, referido indicador cresceu 1,0%, conforme detalhado na Tabela 1 

e Gráfico 1. 

O índice de atividade de quatro regiões brasileiras aumentou nos últimos 12 meses encerrados em 

janeiro: Sul (+1,8%), Norte (+1,4%), Sudeste (+1,2%) e Centro-Oeste (+0,7%). O indicador do Nordeste, 

por outro lado, recuou 0,6% nesse período, conforme os dados apresentados na Tabela 1. Registre-se, 

porém, que a economia do Nordeste incrementou 0,4% em janeiro. 

Quanto aos Estados pertencentes à área de atuação do Banco do Nordeste, o índice mensal de atividade 

econômica no Ceará apresentou leve crescimento de 0,2% em janeiro de 2019, apesar do declínio no 

volume de serviços (-7,1%), no volume do varejo (-0,5%) e na produção industrial (-0,4%). 

A atividade econômica subiu 1,4% em Pernambuco em janeiro, puxado, notadamente, pela 

performance da produção industrial, que cresceu 3,0% no mês em referência, além do volume de 

serviços (+0,5%). O volume de vendas do varejo (-0,2%) atenuou o crescimento econômico nessa 

Unidade Federativa. 

O índice de atividade da Bahia apresentou crescimento de 0,8% em janeiro, apesar da queda no volume 

de serviços (-3,0%), da produção industrial (-2,2%) e do volume de vendas do comércio (-0,5%).  

Minas Gerais apresentou crescimento de 1,3% no índice de atividade econômica em janeiro. Destaque 

para os serviços que aumentaram 1,8%, além da expansão da indústria (+0,7%). O varejo recuou 0,5%. 

O índice de atividade do Espírito Santo (+0,9%) registrou avanço em janeiro, reflexo do comportamento 

positivo do volume de serviços (+0,4%) e varejo (+0,2%). Em contraste, a produção industrial declinou 

2,6%. 

Apesar dos avanços nos indicadores de atividade econômica da Bahia (+2,1%), Ceará (+0,9%) e 

Pernambuco (+0,7%), no acumulado dos últimos 12 meses, o índice de atividade do Nordeste (-0,6%) 

apresentou-se negativo. Cabe mencionar que persistem diferenças metodológicas no cálculo dos índices 

de atividades do Brasil, Regiões e Estados, podendo resultar em certa discrepância entre as taxas de 

crescimento dos entes federativos. 

Registre-se que as vendas do comércio registraram resultados favoráveis nos últimos 12 meses 

encerrados em janeiro, com expansão no Ceará (+2,3%), Pernambuco (+1,3%), Bahia (+0,7%), Minas 

Gerais (+2,3%) e Espírito Santo (+13,6%). Nos demais Estados da área de atuação do BNB, os resultados 

também se mostraram positivos: Maranhão (+5,0%), Piauí (+2,1%), Rio Grande do Norte (+4,6%), 

Paraíba (+2,7%), Alagoas (+2,1%) e Sergipe (+3,2%).     

Ainda em relação aos últimos 12 meses, os serviços permaneceram estáveis em Minas Gerais (0,0%) e 

cresceram no Maranhão (+0,6%). Em contraste, Ceará (-7,1%), Pernambuco (-0,5%), Bahia (-3,2%) e 

Espírito Santo (-1,0%) registraram declínios, além do Piauí (-1,6%), Rio Grande do Norte (-5,6%), Paraíba 

(-3,3%), Alagoas (-2,2%) e Sergipe (-4,1%).   

Com exceção de Pernambuco (+3,8%), a produção industrial continua apresentando resultados 

negativos: Ceará (-0,1%), Bahia (-0,1%), Minas Gerais (-1,1%) e Espírito Santo (-0,2%).  

Autor: Allisson David de Oliveira Martins, Economista, Coordenador de Estudos e Pesquisas, Célula de Estudos e 

Pesquisas Macroeconômicas, Banco do Nordeste/ETENE. 
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Tabela 1 - Variação (%) do Índice de Atividade Econômica no Brasil, Regiões e Estados selecionados 

País/Região/Estado 2015 2016 2017 2018 2019
(1)

 

Brasil -4,2% -4,3% 0,9% 1,1% 1,0% 

Nordeste -2,3% -3,9% 0,5% -0,5% -0,6% 

   Ceará -3,6% -3,5% 0,1% 1,0% 0,9% 

   Pernambuco -4,5% -5,3% 0,8% 0,8% 0,6% 

   Bahia -2,6% -5,9% -0,6% 2,4% 2,1% 

Sudeste -2,9% -4,2% 0,1% 1,2% 1,2% 

   Minas Gerais -3,8% -2,6% 0,2% 1,5% 1,5% 

   Espírito Santo -1,6% -8,5% 1,2% 2,9% 3,3% 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do Banco Central. 

Nota: (1) Variação acumulada nos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2019. 

Gráfico 1 - Variação (%) do Índice de Atividade Econômica do Brasil, Nordeste e Estados selecionados 

em janeiro/2019 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do Banco Central. 
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